Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
z działalności w 2018 roku.
W 2018 roku skład Komisji określały następujące Zarządzenia Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
 Nr 60/11 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji,
 Nr 366/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian w składzie Komisji,
 Nr 10/12 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Komisji,
 Nr 77/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w składzie Komisji,
 Nr 109/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Komisji,
 Nr 514/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Komisji,
 Nr 473/15 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Komisji,
 Nr 165/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji.
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Komisja działa na podstawie:
― Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami).
― Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach (Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku ze
zmianami).
Komisja pełniła 96 dyżurów w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godzinach od
1600 do 1800.
Ponadto odbyła 13 posiedzeń plenarnych w celu rozpatrzenia spraw i podjęcia
stosownych uchwał.
W czasie pełnionych dyżurów prowadzono 119 postępowań wyjaśniających
wobec osób nadużywających alkoholu, kierowano pisma do Policji i OPS-u o wywiad
i przekazanie informacji dotyczących zgłaszanej osoby w celu diagnozy problemu
alkoholowego, wzywano osoby do konfrontacji uzyskanych dowodów i oświadczenia
strony, co do faktów będących przedmiotem dowodzenia oraz zbierano informacje od
członków rodziny w wyżej wymienionych sprawach.

Ilość prowadzonych postępowań o podjęcie leczenia odwykowego:
Sprawy z 2017 roku
32
Sprawy z 2018 roku
87
Spraw ogółem
119
Na posiedzeniach rozpatrzono 96 spraw dotyczących osób, wobec których
podejmowano czynności zmierzające do sądowego orzeczenia o ewentualnym
zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i podejmowano
uchwały o sposobie ich rozstrzygnięcia, poprzez skierowanie sprawy do sądu lub
zakończenie działań i nie podejmowanie dalszych czynności.
Sposób rozstrzygnięcia w poszczególnych sprawach:
 39 spraw - skierowano wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu,
 57 spraw - zakończono postępowanie i nie podejmowano dalszych działań,
 23 sprawy - w trakcie postępowania, do rozpatrzenia w 2019 roku.
W ramach swojej działalności Komisja wystosowała 320 pisma do osób
i instytucji uczestniczących w postępowaniach wyjaśniających o leczenie odwykowe.
Przeprowadzono 316 rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami, które
zostały zgłoszone do Komisji ze względu na nadużywanie alkoholu.
Ponadto udzielono 42 informacje o miejscach i formach pomocy dla osób dotkniętych
problemem alkoholowym w celu ich dalszego rozwiązywania.
Członkowie Komisji brali udział w 136 spotkaniach Grup Roboczych
powołanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty”.
W 32 sprawach Komisja wszczęła postępowanie w stosunku do osób wobec
których istnieje podejrzenie, że stosując przemoc w rodzinie, nadużywają alkoholu.
Komisja wydała 36 pozytywnych opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady
Miejskiej.
Zespół kontrolny działając na podstawie upoważnienia Burmistrza
przeprowadził kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 15 placówkach handlujących alkoholem na
terenie gminy (w tym: 8 lokali gastronomicznych i 7 sklepów).
Kontrolą objęto sprawdzenie posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, zaświadczeń o wniesionej opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
W jednym przypadku po stwierdzeniu braku informacji o szkodliwości spożywania
alkoholu wydano zalecenie o jej niezwłocznym uzupełnieniu.
Ponadto Komisja współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym
Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Komisariatem Policji, Sądem Rejonowym, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą
Rejonową oraz Placówkami Lecznictwa Odwykowego w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.

